Gênesis
A Semente Prometida

Gênesis 1:1
Escrituras

“No princípio criou Deus os céus e a terra.”

À medida que saímos da Rota 66 para Gênesis, deixe-me dizer, tudo
começa com um estrondo. Note que há milênios a maioria das
pessoas do meio científico acredita na teoria chamada teoria
do Estado de Equilíbrio Estacionário do universo.
Até recentemente, a ciência moderna na verdade acreditava que o
universo estava em um estado de equilíbrio estacionário,
significando, primeiramente, que ele é eterno; sempre esteve aqui.
Em segundo lugar, acreditavam que era estático; sempre foi desse
modo até o presente momento. Mas recentemente, a ciência
descobriu o que a Bíblia nos disse, que há um começo no universo.
Nossa Bíblia começa com a declaração “No princípio criou Deus os
céus e a terra”, e de acordo com a ciência moderna hoje, o universo
não é estático.
Ele não é o mesmo. De fato, nós sabemos que vivemos em um
universo que está em constante aceleração. Ele está se expandindo
a uma grande taxa de velocidade. Não é maravilhoso que Jó tenha
dito como Deus, em Seu poder, estendeu os céus e a terra? Alguém
acha estranho que Isaías e Jeremias, profetas do Senhor, falariam
também sobre como o Senhor estendeu os céus como uma cortina?
Do ponto de vista de Moisés, Gênesis, capítulo 1, nos ensina que a
terra começa inabitada. Mas quando Deus termina a criação e

verdadeiramente descansa, essa terra está em tal estado, o
universo se encontra tão finamente ajustado, que a vida para o
primeiro homem e mulher é o Paraíso. Isso é chamado o Princípio
da Antropia.Tudo na criação foi conduzido para o homem viver
nesse planeta; criados à Sua semelhança, feitos à Sua imagem, para
viverem um relacionamento homem-mulher.
Agora, peço que você seja cuidadoso ao estudarmos o livro de
Gênesis. Veja, se nós estudamos Gênesis passando por ele e
tentando cobri-lo em sua totalidade, você pode dizer que há dez
partes, dez seções. Isso não é imposto arbitrariamente por
professores ou pregadores, mas se você apenas olhar o livro, Moises
naturalmente o divide em dez seções, e cada seção começa com a
frase: “esta é a geração de...”. A primeira seção na verdade começa
em Gênesis 2:4, e esse é o começo dos céus e da terra e o dia em
que foram criados. Essa seção, essa parte, se eu posso dizer assim,
leva ao fim do capítulo 4.
A segunda seção, ou segunda parte, começa em Gênesis 5:1 e vai
até 6:8, e fala sobre a geração de Noé. E então, ao início do
capítulo 10, fala sobre os filhos de Noé, até o capítulo 11:9. A
próxima seção fala sobre a geração de Sem, um dos filhos de Noé.
Essa parte termina em Gênesis 11:26. E a próxima seção fala sobre
Terá. Ela começa no capítulo 11:27 até Gênesis 25. Eu gostaria de
fazer um parêntese a respeito de Terá, porque o personagem
principal desta parte é, na verdade, Abraão. A próxima seção das
Escrituras será Gênesis 25: 12-18, e veremos as gerações de
Ismael.
Nossa próxima seção será Gênesis 25:19 até 35:29, que fala sobre
as gerações de Isaque, o que leva ao capítulo 36 de Gênesis. Aqui
há uma pausa onde veremos as gerações de Esaú. E na última parte
do livro, de Gênesis 37 para a conclusão em Gênesis 50:26, vemos
as gerações de Jacó. Novamente precisamos de um parêntese,
porque nessa geração falamos basicamente sobre seu filho José.
.
O livro de Gênesis cobre maior espaço de tempo do que os demais
65 livros juntos. Tudo começa com Deus e, eu posso dizer, Gênesis
dá o tom. Gênesis capítulo 1 é o capítulo mais centrado em Deus,
em toda a Bíblia. Trinta e duas vezes, em trinta e um versos, Deus é

mencionado pelo nome. Outras onze vezes Ele é mencionado como
pronome. Rota 66 é um livro sobre Deus.
Se você quer algum direcionamento para esse livro, fazendo uma
analogia com geografia, se você quer dividir essas seções de norte a
sul, vamos dividir uma seção como Gênesis 1 até 11, e essa será o
sul. A seção norte será Gênesis 12 até 50. Se você quer ser capaz
de dar a alguém uma rápida ideia do livro de Gênesis, dê o básico
da seção sul de Gênesis 1 a 11, descrevendo quatro eventos:
1.
2.
3.
4.

Criação
A Queda
O Dilúvio
A Torre de Babel

Para dar uma ideia da última parte, ou seção norte, de Gênesis 12
até 50, esses são os nomes das quatro pessoas centrais:
1.

Abraão

2.

Isaque

3.

Jacó

4.

José

A Criação e a Queda
Gênesis se inicia com Deus criando um lugar para o homem viver.
Ele trouxe a criação à existência. Ele é a fonte da criação. O ponto
alto da criação é Deus criando o ser humano à Sua própria imagem,
para levar a Sua imagem. Deus criou a humanidade como homem e
mulher, em sua masculinidade e feminilidade, vivendo junto em um
relacionamento denominado casamento, que em última instância
expressa a imagem de Deus.
Deus deu a Adão e Eva uma escolha; viver pela Sua Palavra. Veja,
Deus queria governar e reinar em seus corações e suas vidas,
através da obediência deles à Sua Palavra. Ele os avisou: se

tentarem fazer isso do seu jeito e não do Meu, haverá
consequências terríveis. Vocês serão separados de Mim, e vocês
sabem o que aconteceu. Eles não escolheram viver pelos princípios
do Reino de Deus.
Eles quiseram ser seu próprio deus; fazer suas próprias escolhas.
Quiseram descobrir a vida por eles mesmos, fizeram isso e
perderam tudo. Não sei você, mas quando relembro essa história eu
me pergunto se eles olharam para trás, para o Jardim, e disseram:
“Uau, aqueles eram bons dias!”. Fico me perguntando se mais tarde
eles reconheceram o que tinham feito sob o governo e reino de
Deus, o que nós chamamos de Reino de Deus. Mas através dessa
escolha, eles trouxeram morte espiritual a este mundo.
Quando começamos a segunda seção de Gênesis, a Bíblia nos
ensina que sim, Adão foi criado à imagem de Deus, mas agora, uma
vez que ele teve um filho, seu filho iria levar a sua (Adão) imagem.
Sabemos que seu primeiro filho recebeu a natureza do pecado e, ao
contrário de Adão na ocasião da criação, ele nasceria sob o princípio
do pecado e da carne, estando morto para Deus. Quando
estudamos a segunda seção de Gênesis, descobrimos que há um
padrão de Adão para Noé.
O padrão é que o homem viveu e teve um filho, e viveu muitos anos
depois, e durante esses anos teve mais filhos e filhas, e então a
Bíblia expressa a totalidade de seus anos e diz: “...e ele morreu”.
Muitos de nós pulamos essa parte das Escrituras, mas há um
padrão até chegarmos ao sétimo homem descendente de Sete. Mas,
se você estudar o sétimo homem descendente de Caim, você terá
Lameque, e ele era mau. Então, você tem uma linhagem que é má,
e uma linhagem que é boa. Por que?
Por conta do que Deus falou à serpente; uma vez que ela tentou ao
homem, Ele disse: “Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e
entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu
lhe ferirás o calcanhar”. Moisés começou então a escrever sobre
essas duas diferentes sementes, e quando você chega ao sétimo
homem da linhagem de Sete, você encontra o homem chamado
Enoque, e Enoque quebra o padrão.

É dito que ele viveu, teve um filho, e o nome desse filho foi
Matusalém. Não é claro se ele teve mais filhos e filhas, mas a Bíblia
diz “...e Enoque andava com Deus”. E de repente, nas Escrituras, de
acordo com Moisés, o padrão da morte foi rompido por um homem
que andava com Deus. E eu não creio que isso aconteceu por
acidente.
Acredito que Moisés nos diz por que, mas ele continua usando seu
gênero literário. Veja, mais tarde na Bíblia é dito que Matusalém
viveu por 969 anos. Muitos de nós sabemos que Matusalém foi o
homem que viveu mais tempo do que qualquer outro homem,
mas acredito que estamos olhando pela perspectiva errada. Deus
revelou algo para Enoque quando seu filho Matusalém nasceu e isso
mudou sua vida.
Ele verdadeiramente começou a andar com Deus. Ao ler o restante
desta genealogia, Matusalém tinha a idade de 187 anos quando seu
primeiro filho nasceu. Este primeiro filho teve um filho, o que fez
dele (Matusalém) um avô. Seu primeiro neto foi Noé. Matusalém
tinha a idade de 369 anos quando Noé nasceu. O que houve quando
Noé tinha 600 anos? O dilúvio. Se você somar 369 e 600, você terá
969 anos. De acordo com Judas, o último livro do Novo Testamento
antes do Apocalipse, o que Enoque dizia? Ele falava sobre o
julgamento de Deus sobre uma geração má. O que Deus revelou a
Enoque? Que quando Matusalém morresse, o dilúvio viria.
A Bíblia e a Torre de Babel
A Bíblia nos diz que à época do dilúvio, o coração do homem era
continuamente mau. Por que? Porque quando Adão e Eva fizeram a
escolha que fizeram, a morte espiritual caiu sobre o mundo, e o
homem não era mais inocente diante de Deus. Ele se tornou
culpado diante de Deus, e na ocasião do dilúvio, você não podia
discernir a linhagem boa da má. Então Deus destruiu a humanidade,
e Ele recomeçou com os três filhos de Noé.
Mas nós temos a promessa de que haveria a linhagem da semente,
portanto a Bíblia distingue um dos filhos de Noé, Sem, porque dele
viria esta linhagem. Dele veio Terá, mas Terá também teve três

filhos. Como sabemos de quem é a linhagem da semente? Moisés
nos diz que a promessa é para o homem chamado Abrão.
Abraão e Isaque
Agora veja: em Gênesis 12: 1-3, Deus diz a Abrão: “Você é o
homem. Você é o homem, e um dia não será apenas um homem,
mas uma nação inteira. Através de você, todas as nações da terra
serão abençoadas!”. Uau, isso é uma promessa ou é a promessa?
Com o passar do tempo, nada aconteceu. Abrão e sua esposa
simplesmente não podiam ter filhos, mas ainda assim temos a
promessa. Então, em Gênesis 15, Deus reaparece e novamente
reafirma o que Ele faria por Abrão. Abrão diz: “Claro, Deus, eu nem
mesmo tenho um filho! Agora, se alguma coisa acontecesse comigo,
tudo que eu tenho iria ao meu herdeiro, e ele é um escravo”.
E Deus disse: “Veja os céus e conte a estrelas; assim serão os
muitos descendentes que você terá”. E a Bíblia diz que Abrão
respondeu “Aman”, que em nossas palavras significa “amém”,
“assim seja”. Assim seja o que? Assim seja que eu tenha tantos
descendentes um dia pelos quais todas as nações da terra serão
abençoadas.
Assim seja, e no momento em que Abrão disse amém aos planos de
Deus, a Bíblia diz que Deus o considerou não mais como injusto,
mas como correto (justo) diante de Deus! Aqui é o princípio da
Palavra de Deus: com um homem chamado Abrão, o qual era um
pagão, nós aprendemos o plano de salvação de Deus. O plano de
Deus nunca foi que trabalhássemos para Ele, que fôssemos
obedientes aos Seus mandamentos, e assim conseguíssemos um
relacionamento correto com Ele. Isso não é possível. Por que?
Porque o homem nasceu pecador. O homem é morto para Deus e
vivo para o pecado.
Então, o que é preciso para a salvação é Deus invadir a vida de uma
pessoa de um modo chamado revelação especial. E quando Deus
faz isso e a pessoa acredita que o que Deus diz é verdade, naquele
momento ela é feita justa diante de Deus. Isto não é baseado no
que a pessoa faz, mas totalmente baseado no que Deus diz ser
verdade. Abrão é agora justo diante de Deus.

É maravilhoso como pessoas, embora sejam justas, algumas vezes
podem fazer coisas que não sejam certas. Abraão e sua esposa não
puderam esperar por Deus e seguiram os costumes do que a
sociedade fazia em seu tempo, e Ismael nasceu; mas ele não era a
semente prometida. E muito embora Sara não pudesse ter filhos,
ela seria a pessoa pela qual a semente viria, e Deus os abençoou
(Sara e Abraão) e ela deu à luz a Isaque.
A semente prometida viria não através de Ismael, mas de Isaque.
Você pode imaginar se colocando no lugar de Abraão naquele dia
em que Deus disse: “Leve o filho que você ama com você e vá até
aquela montanha e o ofereça em sacrifício para Mim, como
holocausto.”? “Levante pela manhã e leve seu filho, madeira e fogo.
Você ainda deixará seu filho carregar a madeira e fazer o altar”. E
Isaque perguntou: “Ei, pai, nós não estamos esquecendo alguma
coisa? Onde está o cordeiro?”.
E Abraão disse: “Deus irá providenciar o cordeiro para a oferta”.
Eles chegaram ao local e Abraão amarrou Isaque sobre o altar.
Isaque, sendo um jovem (e não um bebezinho) que levou a
madeira, não lutou contra seu pai. Ele permitiu ser amarrado sobre
a madeira. Abraão ergueu sua faca para tirar a vida de Isaque e
quando ele o fez, Deus parou a sua mão. Você pode imaginar quão
rápido a faca caiu de sua mão? E quando ele se deu conta, Deus
havia providenciado um cordeiro, que estava preso nos arbustos. E
novamente Deus reafirmou: “Através de você, da sua semente,
todas as nações da terra serão abençoadas”.
Mais tarde, Isaque se casaria, e Deus diria a ele: “Através de você,
da sua semente, e não de seu irmão, todas as nações da terra serão
abençoadas”. E Isaque teve dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Deus
escolheu a um e rejeitou ao outro. As Escrituras dizem que Deus
disse a Jacó: “Por você todas as nações da terra serão abençoadas”.
Jacó e José
Agora, Deus toma os doze filhos de Jacó, e quando nos dirigimos ao
fim do livro de Gênesis, nós vemos o plano de Deus. Ele está
construindo a nação, mas ela é realmente pequena, eles são
vulneráveis e fracos. José, o filho a quem Jacó ama, teve um sonho
o qual ele interpretou à sua família. Após a interpretação, os demais
rapazes o levaram dali, e ele não voltou para casa. De um poço ele

foi para a casa de Potifar, e da casa de Potifar foi para a prisão, e
da prisão para o palácio, diante do Faraó do Egito.
.
E por que? Porque Deus tinha um plano. Ele interpreta o sonho
como indicando sete anos de fartura, que serão seguidos por sete
anos de fome. Agora, no meio daquela fome, seus irmãos estão
diante dele porque ele é o homem mais poderoso do mundo, abaixo
de Faraó. José poderia revelar quem ele é. Temendo pela vida do
pai, os irmãos ficam muito assustados.
Gênesis termina com esta verdade: José está parado diante dos
irmãos e diz: “Eu estou no lugar de Deus. Vocês estão certos, posso
fazer o que quiser com vocês, mas note isto, o que vocês tomam
por mal, Deus toma por bem para salvar muitas pessoas hoje. Um
homem que leva a imagem de Deus, que leva o desejo de Deus,
interpreta tudo pela perspectiva de que o que é mal para você,
Deus, em Sua soberania, garante que será convertido em bem, e
que esse bem trará salvação para muitas, muitas pessoas!
Você já notou quando atravessa o Egner’s Ferry Bridge, antes de
começarem a construção, que erigiram um pequeno marcador
histórico, nos recordando a compra da terra, na área comprada?
Dirigindo através de Land Between Lakes, de vez em quando,
naquelas velhas estradas de cascalho, você verá um marcador
histórico. Alguém já parou e leu os marcadores? Como em LBL,
quero dar a você algumas das marcas redentoras de Gênesis:
“No começo criou Deus os céus e a terra”.
Está em Gênesis 1:1: criação. Gênesis 1:27: Deus criou o homem à
Sua própria semelhança, à Sua própria imagem. Deus criou a
humanidade, homem e mulher. Não esqueça o marcador “criação”.
1.

A semente prometida
Revelada em Gênesis 3:15, Gênesis 22: 18, Gênesis 26:4 e Gênesis
28:14. Por favor, não esqueça esses marcadores redentores.
2.

Justificação pela fé
Está em Gênesis 15:6 e Abraão creu que o Senhor o contava como
justo.
3.

4.

O Senhor irá providenciar Ele mesmo um Cordeiro

Isto está em Gênesis 22:8
A soberania de Deus
O último marcador redentor está em Gênesis 50:20
5.

Ao terminarmos Gênesis, você deve se lembrar da criação. Você
deve relembrar que, apesar da queda, houve a promessa da
semente, e Gênesis nos mostrará essa semente para nós. Em
Gálatas 3:16, Paulo disse à igreja da Galácia que quando Deus fez a
promessa para Abraão sobre sua semente, Ele não disse sementes
como muitas, mas apenas uma e esta semente é Cristo.
Esta promessa de justificação pela fé é baseada em Deus oferecer a
Si mesmo numa montanha, como sacrifício pelos pecados do
mundo. Uma vez que Ele toma este homem e faz dele uma nação,
Ele é soberano sobre Seu povo, sobre Sua criação, e a despeito do
que Satanás e o mundo possam indicar como mal, contra nós, nós
podemos crer que Deus toma isso para o bem!
Jesus em Gênesis
Ao terminarmos Gênesis, eu espero que você veja Jesus Cristo. No
livro de Gênesis, Ele é a Palavra. João 1:1-3, 14-18 e Colossenses
nos ensinam claramente que no começo era a Palavra e a Palavra é
Jesus. Jesus se tornou um homem e viveu entre nós, para que
pudéssemos contemplar a glória de Deus, que criou tudo do nada,
através dEle.
Quando você lê Gênesis 3:15 e entende a queda do homem, sabe
que Deus prometeu a salvação. Ele prometeu salvação não através
de trabalho, mas através do Messias. Na cruz do calvário, Ele
esmagou a cabeça de Satanás e, em última análise, no Seu
retorno, Ele encerrará a rebelião final de Satanás de uma vez por
todas, e nós iremos viver em um novo Céu e numa nova terra! Ei,
os bons tempos não são os bons tempos que passaram; os bons
tempos são os dias que ainda estão por vir.
Quando você lê Gênesis 15, você vê a figura de Jesus quando
Melquisedeque aparece. A próxima figura que nós vemos de Jesus
não é apenas a Palavra e a semente prometida, mas como um
sacerdote pertencente à realeza. Melquisedeque encontrou a Abraão
e Abraão ofereceu dízimos a ele. Quando lemos o restante do Velho

Testamento, a lei nos diz que o rei não pode ser o sacerdote. Mas
Jesus Cristo será ambos, rei e sacerdote. Por que? Porque ele não
será um sacerdote segundo a ordem de Arão, da tribo de Levi; Ele
será um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Em
Hebreus 5:9-19, Jesus Cristo é nosso sumo sacerdote segundo a
ordem de Melquisedeque, o que significa que Ele vive para sempre
para interceder por nós. Porque Ele vive, somos eternamente
seguros nEle, porque Jesus Cristo jamais morrerá novamente!
Então, nós o vemos numa montanha como o Cordeiro de Deus que
tira o pecado do mundo. Você sabe disso, certo? Acredita-se que
naquele ponto onde Abraão ofereceu Isaque foi onde o povo judeu
construiu o templo. Na montanha do Senhor, Ele providenciou a Ele
mesmo como o sacrifício. Ele não é apenas a Palavra, a semente
prometida. Ele não é apenas o Sumo Sacerdote, Ele não é apenas o
sacrifício, mas em Gênesis 49, quando Jacó abençoou seu filho, ele
estava fazendo a distinção, quem dentre os filhos seria a tribo
governante, a tribo que reina, a tribo que teria o reino. Esse filho é
Judá; Ele comparou Judá a um leão, que conquista. Eu acho isso
maravilhoso!
No último livro da Bíblia, há um rolo que está na mão do Pai e que
não pode ser aberto, porque ninguém é digno. Uma vez que o Céu
começa a chorar (João em particular), de repente, o leão da tribo de
Judá avança. Quando João se volta para ver o leão feroz, ele vê um
cordeiro, embora tenha sido morto, e o leão que avança não é
ninguém outro senão Jesus Cristo! Ele pega o rolo da mão do Pai e
começa a desatar o selo.
Por que você se preocupa com o futuro se você está em Cristo? O
futuro irá se desdobrar conforme Deus ordenou, e está seguro pelo
sangue de Jesus Cristo. Por Sua vitoriosa ressurreição e Sua
ascensão para o braço direito do Pai, Ele é o Leão da tribo de Judá!
Está no primeiro livro da Bíblia. É um livro sobre Deus. Você tem
uma escolha, o seu reino ou o reino dEle; o seu caminho, ou o
caminho dEle.

